
                                                          Protokół Nr 4/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Byczynie odbytego w dniu 25.01.2011r.
( w godz.14 00 – 14 30   )

W  posiedzeniu  udział  wzięli  członkowie  Komisji  zgodnie  z  listą  obecności  stanowiącą 
załącznik do niniejszego protokołu oraz Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy.                   

 Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad

Otwarcia posiedzenia komisji dokonała  Przewodniczący Komisji – Jacek Kulisiński  witając 
przybyłych  radnych  oraz  przedstawicieli  Urzędu,  po  czym  w  oparciu  o  listę  obecności 
stwierdził ( udział wziął 5 osobowy skład), że komisja może podejmować prawomocne opinie 
i ustalenia.

Ad.2.  Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący  Komisji  przedstawił  zebranym  porządek  obrad  i  zapytał 
o  propozycję   zmian.  Sekretarz  Gminy  zaproponowała  uzupełnienie  porządku  obrad 
o dodatkowy projekt uchwały na druku nr 27 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet 
radnych Rady Miejskiej w Byczynie. Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Pierwotny porządek obrad przedstawiał się następująco : 

1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie :

           a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2011-2025
              ( druk nr 24 ),
           b) zmian w budżecie gminy na 2011r. ( druk nr 25 ),
           c) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2011-2020
               ( druk nr 26 ).
      4.   Wolne wnioski-sprawy bieżące.
      5.   Zakończenie posiedzenia

Nowy  porządek obrad przedstawiał się następująco : 

1. Otwarcie posiedzenia - stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie :

           a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na lata 2011-2025
              ( druk nr 24 ),
           b) zmian w budżecie gminy na 2011r. ( druk nr 25 ),
           c) przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2011-2020
               ( druk nr 26 ),
           d) przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Byczynie ( druk nr 27  )



      4.   Wolne wnioski-sprawy bieżące.
      5.   Zakończenie posiedzenia

Ad.3   Opiniowanie projektów  uchwał w sprawie:

W dalszym ciągu obrad przystąpiono do opiniowania projektów uchwał sprawdzonych pod 
względem  formalno  –  prawnym  przez  radcę  prawnego  urzędu  oraz  zawierających 
szczegółowe uzasadnienie:

a)  Na  wstępie  przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu 
uchwały Skarbnik Gminy  w sposób szczegółowy i wyczerpujący omówiła omawiany projekt 
uchwały.  Następnie  Skarbnik  Gminy  stwierdziła,  że  zmiana  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Byczyna na lata 2011 – 2025 podyktowana jest potrzebą dofinansowania - 
zakupu nowego auta strażackiego.  

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Byczyna na 
lata  2011-2025  (  druk  nr  24  ),  został  jednogłośnie  pozytywnie   (  5  głosów  „  za  ”  ) 
zaopiniowany przez Komisję.

b)  Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  Skarbnik  Gminy  w  sposób 
szczegółowy i wyczerpujący omówiła zmiany w budżecie gminy na 2011r. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  gminy  na  2011r.  (  druk  nr  25  ),  został 
jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez Komisję.

c)  Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  na  druku  nr  26  w  sprawie 
przystąpienia  do  opracowania  Strategii  Rozwoju  Gminy  Byczyna  na  lata  2011-2020, 
Sekretarz  Gminy  w  sposób  szczegółowy  i  wyczerpujący  omówił  przedmiotowy  projekt 
uchwały. Następnie Sekretarz Gminy stwierdził, że przedmiotowa strategia przygotowywana 
będzie  przez  pracowników urzędu  ale  promotor  będzie  z  zewnątrz.  Na  koniec  Sekretarz 
Gminy stwierdził, że w/w zespół liczyć będzie ok.25 osób, a przedmiotowa strategia będzie 
wykonana do końca czerwca br.  

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Byczyna 
na lata 2011-2020, został jednogłośnie pozytywnie  ( 5 głosów „ za ” ) zaopiniowany przez 
Komisję.

d)  Przed  zaopiniowaniem  przedmiotowego  projektu  uchwały  w  sprawie  przyznawania 
i  wysokości  diet  radnych  Rady Miejskiej  w Byczynie  na   druku nr  27  Sekretarz  Gminy 
zakomunikował zebranym, ze przedmiotowy projekt uchwały został znacząco przebudowany. 
Następnie Sekretarz Gminy stwierdził, że  funkcja Wiceprzewodniczącego Komisji nie będzie 
wykazana  w  omawianym  projekcie  uchwały.  Z-ca  Burmistrza  dodała,  że  po  konsultacji 
z Radcą Prawnym, nie ma takiej potrzeby. Przedmiotowe stwierdzenie podyktowane jest tym, 
że  skoro  otrzymuje  100%  diety  podstawowej,  to  nie  ma  takiej  potrzeby  prawnej. 



Następnie Radna – Róża Kaniewska stwierdziła, że poruszając tematykę przedmiotowych diet 
radnych, nie miała na myśli  tylko i wyłącznie diety Przewodniczącego Rady,  ale głównie 
rozchodziło  się  jej  o  funkcję  Wiceprzewodniczącego  Komisji.  Następnie  Przewodniczący 
Komisji  zadał  pytanie  skierowane  do  Skarbnik  Gminy,  czy  są  na  ten  cel  zabezpieczone 
środki.  Skarbnik  Gminy odpowiedziała,  że  na tą  chwilę  to  nie,  ale  w najbliższym czasie 
dokona się stosownych korekt w budżecie gminy. 

Projekt  uchwały  w  sprawie  przyznawania  i  wysokości  diet  radnych  Rady  Miejskiej 
w Byczynie ( druk nr 27  został zwykłą większością głosów  pozytywnie  ( 4 głosy „ za ”, 
1  głos „  wstrzymujący się   ”) zaopiniowany przez Komisję.

Ad. 4. Wolne wnioski-sprawy bieżące.

Na wstępie Przewodniczący Rady zakomunikował zebranym, że w połowie lutego planowane 
jest szkolenie radnych z zakresu ustawy o finansach publicznych. Następnie Sekretarz Gminy 
przypomniał  zebranym  sprawę  Poczty  Polskiej.  I  tak,  po  ostatnie  sesji  wysłane  zostało 
stosowne  pismo  do  władz  Poczty  Polskiej,  w  sprawie  kategorycznego  sprzeciwu  dot. 
likwidacji oddziału Poczty Polskiej w Byczyny.  Kontynuując Sekretarz Gminy stwierdził, że 
w dniu  wczorajszym  przyszła  odpowiedź  w  /w  sprawie.  Z  treści  przedmiotowego  pisma 
wynika  w sposób jednoznaczny,  że  siedziba  Poczty Polskiej  w Byczynie  będzie  na  razie 
utrzymana. Analizując dokładniej treść przedmiotowego pisma, to można stwierdzić, że jest 
w nim bardzo dużo nieścisłości. Mianowice wg. przyjęty kryteriów dot. powierzchni gminy 
i  liczby  ludności,  to  siedziba  Poczty  Polskiej  w  Byczynie  nie  powinna  w  ogóle  być 
uwzględniana w procesie restrukturyzacji. Na koniec Sekretarz Gminy stwierdził, że będzie 
ponowione  pismo do władz Poczty Polskiej w sprawie pozostawienia byczyńskiego oddziału. 
Ważnym argumentem w negocjacjach winno być  zapytanie,  kto poniesie koszty wymiany 
dokumentów, w przypadku likwidacji byczyńskiego oddziału. 
 
Ad. 5. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Komisji podziękował zebranym za udział, 
po czym zamknął posiedzenie.

                                                                                                                   Przewodniczący  
                                                                                                                Komisji Rewizyjnej 
                                                                                                          Rady Miejskiej w Byczynie 

                                 Jacek Kulisiński

Protokolant :
Marek Rychlicki 

Uwagi, wnioski i zastrzeżenia do protokołu;


